
 

 

BASES CONCURS DE DIBUIX, Biblioteques Municipals de Sant Josep de sa Talaia. Febrer 2019 

Les biblioteques municipals de Sant Josep volem convidar-vos a participar en l’elaboració de 

dos dibuixos: un l’estamparem a les noves bosses de les biblioteques (teniu en compte que 

només podrà tenir un color), i l’altre serà per a fer punts de llibre. 

TEMA 

El tema dels dibuixos ha d’estar relacionat amb la lectura i les biblioteques. 

PARTICIPANTS 

Establim dues categories de participants: “infantil”, fins a 15 anys, i “adult”, a partir de 16 anys. 

Cada participant podrà lliurar un màxim de dos dibuixos. 

FORMAT 

Els dibuixos que estiguin destinats a decorar la bossa poden ser de mida foli (l’àrea de 

marcatge de la bossa serà de 26,5 cm d’ample x 24 cm d’alt),  s’han de fer en un sol color i  

es valorarà la senzillesa del dibuix. Els destinats al punt de llibre han de ser de 20 x 5 cm. 

Poden anar sobre paper o cartolina, il·lustrats en una sola cara. També s'hi poden afegir frases 

en forma de lema. 

Cada dibuix haurà de portar al darrere el nom i llinatges de l’autor/a, i el seu número de carnet 

de sòcia o soci de la biblioteca (qualsevol biblioteca d’Eivissa). 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Podreu entregar els vostres dibuixos a la biblioteca de Sant Josep, a la biblioteca Vicent Serra 

Orvay (a Sant Jordi), i a la biblioteca de Cala de Bou, a partir del moment en què es publiquin 

les bases del concurs a les biblioteques municipals,  a la seva web 

http://www.bibliotecaspublicas.es/santjosep/  i a la de l’Ajuntament www. santjosep.org , 

 i fins al divendres 15 de març de 2019. 

JURAT 

El jurat que valorarà i triarà els dibuixos guanyadors (un de la categoria infantil i un de la 

d’adults) estarà format per quatre persones: dues treballadores de les biblioteques, un 

membre del departament de Cultura de l’Ajuntament, i un(a)  artista del dibuix. Es farà saber 

el seu veredicte a partir de la primera setmana d’abril. 

Els dibuixos guanyadors es publicaran, com ja hem dit, un en la forma de punt de llibre, i l’altre 

com a  impressió estampada a les noves bosses de les biblioteques municipals. 

Qualsevol aspecte no previst a les bases serà resolt pel jurat del concurs de dibuix. 

 

Sant Josep de sa Talaia, 15 de febrer de 2019 
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